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Protokoll fört med styrelsen för SPF Olofströmsbygden. 

 

Dag: Torsdagen den 17 maj 2018 

 

Närvarande: Ingvar Wramsmyr, Jarl Jönsson, Bertil Thomasson, Gunilla Wahlgren, 

Torsten Cairenius, Nils-Göran Gustafson, Anitha Fredriksson, Arne Larsson 

(adjungerad). 

Förhinder: Sture Prytz. 

 

§ 32. Mötets öppnande 

  

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen. 

  

§ 33. Fastställelse av dagordning 

  

Föreslagen dagordning fastställdes. 

  

§ 34.  Föregående mötesprotokoll 

  

Protokoll från föregående möte lades till handlingarna. 

  

§ 35. Medlemsärende 

  

Vi har 325 medlemmar i föreningen – 9 st. har ej betalt medlemsavgiften. 

  

§ 36. Ekonomi 

  

Vi har i  

kassa       1400 kr  

bankgiro  100713 kr            

bankkonto      2603 kr    

       

Summa    104716 kr           

   

§ 37. Rapport föregående medlemsmöte 

 SPF månadsmöte april månad i samverkan med SVS. 

Ett femtiotal medlemmar samlades på Haldakrogen i Svängsta. Vi hälsades 

välkomna av värdfolket att möta våren med en kulinarisk vårbuffé. 

Ordförande Ingvar Wramsmyr informerade om en ny aktivitet, iPad och 
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iPhone utbildning som startar den 27 april. Bangolf kan utövas på PRO:s 

tider, men vi måste då bli medlemmar i PRO eller bilda en egen grupp på 

andra tider. A-M Mörngård informerade om vårresan till Falsterbo 

Fågelstation och Vellinge. Nästa vårmöte 13 juni Humletorken i Näsum och 

vi underhålls av dragspelsvirtuosen Arne Larsson. Sommarfest i Häradsbäck 

14 augusti. Som avslutning underhölls vi av Ulf och Marlene Många 

dansanta medlemmar testade dansgolvet och vår ordförande tackade för 

visat intresse. 

  

§ 38. Förberedelse nästa medlemsmöte 

  

 Nästa medlemsmöte den 13 juni Humletorken i Näsum kl 17.00. 

Vi underhålls av Arne Larsson på dragspel. Pris bestäms av Bertil och Jarl. 

Samåkning önskvärd. Glöm inte att anmäla till Bertil. Inbjudan sker med 

massutskick. 

 

§ 39. Rapporter från konferenser 

 Trafiksäkerhet 24/4 

Information ges månadsmötet i juni. 

 

 Temadag Folkhälsa/kost 23/4 

Dietist Jeanette Falk pratade om matglädje. Alla kommuner behöver 

dietister inom äldre vården för att tillgodose våra äldres näringsbehov och 

matkvalite´. Frågan skall tas upp på KPR/RPR möte senare. Vi måste också 

få folk till matpatrullen om dess verksamhet skall fortsätta. 

 

 Temadag KPR/RPR 6/5 

Hur gör vi för att lösa påtvingad ensamhet. Frågan bör tas upp på 

dagordningen på KPR/RPR möte. Enligt undersökningar är Sverige sämst i 

Europa på detta. Cirkelledareutbildning startas i höst. 

 

 Pensionärsrådet (8/3 

Tar upp nära - vård frågor i regionen. 

  

§ 40. Äldreomsorg - provsmakning 

 Tyvärr blir mötet inställt. 

  

§ 41. KPR/RPR ärenden 

 De frågor som skall tas upp är frågor om nära- vård, närakuten i Karlshamn, 

fråga om dietisten och hur löser vi påtvingad ensamhet för våra pensionärer. 

  

§ 42. Sommarfest 

 Sommarfesten äger rum i Häradsbäck 14 juni kl 9.30. Anmälan och 

betalning till Jarl senast 8juni. Kostnad 250 kr. 
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§ 43. Digitalisering 

 Kort info från förbundet. Efter moget övervägande beslöt vi att avstå. 

  

§ 44. Nya aktiviteter 

Matlagningskursen avslutades med 3-rätters middag . Kursen var en 

uppskattad aktivitet. Kursen fortsätter till hösten. 

Surfplatta 

Kurs med 10 deltagare i vuxenskolans regi. Kursen leds av Emma Gissle´n 

Mycket populär kurs bland våra deltagare. 

Bangolf 

Under torsdagar kl 9-11 med start 16 maj kommer banan att vara öppen för 

våra medlemmar. Kostnad 30 kr/tillfälle och omfattar två omgångar. 

Jörgen Nilsson, Bengt Berg och Lars-Göran Person är ansvariga för 

verksamheten. Är du intresserad - dyk upp och anmäl dig till någon av de 

ansvariga. 

Bridge 

Vi kommer ev. att erbjuda info och ev. kurs i det ädla spelet bridge. 

Körsång 

Aktiviteten kommer att avslutas i nuvarande form. Vi önskar att fortsätta 

med ”allsång” i ny regi. 

Höstaktivitet 

Samtal i mikro - makronivå i hembygdsgården på måndagar kl 9-12. 

Maxantal 20 personer. Aktiviteten på planeringsstadiet. 

”Bruksgitarr till sångskapande” Deltagare väljer en egen melodi som är mer 

än 70 år gammal. Ta med eget instrument och deltag. Aktiviteten på 

planeringsstadiet. 

Bokcirkeln och historiecirkeln 

Finns plats för fler deltagare- anmäl ditt intresse. 

  

§ 45. Övriga frågor 

6 juni nationaldags firande vid Nebbebodagården- styrelsen deltager. 

14 juni anordnas kommunens sommarfest i PRO-parken. 

28 maj anordnas Hjärnkollen kl 10.00 på Soft Centre. Vi deltager med Arne 

Larsson, Nils-Göran Gustafson och Eric Tenland. 

Torsten och Arne deltog i medvindsmässan. Torsten beställer nytt info-

material till höstens mässa. 

Kort info om Blåsegylets invigning med Sara Rudolfson och 

landshövdingen. 

Vi gör en skrivelse till kommunstyrelsen tillsammans med PRO angående 

kommunalrådet Sara Rudolfsons entledigande som kommunalråd i 

Olofströms kommun. 
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§ 46. 

 

 

 

Nästa styrelsemöte 

OBS! Ny tid. 11 juni kl 12.00. 

 

§ 47.  

 

Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  

  

 Vid protokollet                                        Justeras 

  

                                            

 Nils-Göran Gustafson                             Ingvar Wramsmyr  

  

  

 
 

 

         


